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REFORMÁTUS  HÍREK
Lelki edzőtábor a Mátrában

Köszönetet mondunk Istennek, és mindazoknak, akik lehetővé 
tették január 26-27-én csodálatos lelki edzőtáborunkat, hittanos-
családi kirándulásunkat a mátraházi református üdülőben! Nagy 
ajándékot kaptunk ezáltal a két nap által, és tartozunk, hogy ezután 
még inkább hálánkat szeretetben kifejezve Isten és emberek felé 
szeretetben, igazságban éljünk.
Jézus Krisztus időnként félrevonult, hogy csendben az Atyával 
legyen imádatban, imádságban. Időnként a tanítványaival is 
elkülönült a sokaságtól, hogy bensőséges körben szóljon hozzájuk. 
Nekünk is szükséges időnként félrevonulni, hogy a lelki dolgokkal 
foglalkozzunk. A sport világában elismert és gyakorlat az 
edzőtábor, de vajon a hitéletben is lehet ilyet csinálni ma? Lehet 
egy modern ember számára ma jó élmény egy lelki edzőtábor? 
Igen!! Ez erősödött meg mindnyájunkban a mátrai két nap alatt.
A református üdülőben nagyon igényes, szép, tiszta, csendes, Istent 
tisztelő lelki környezetben nemcsak finomakat ettünk, jókat 
kirándultunk, hanem minden egyes étkezés után „lelki táplálékot” 
kaptunk áhítatban. Amikor Jézus tanított, ott sem osztályteremben 
ültek az emberek, hanem sokszor a legtermészetesebb módon 
figyeltek rá. Ezt próbáltuk mi is megvalósítani, amikor a szállásunk 
nagy szobájában a Biblia tanítására figyeltünk.
Jézus Krisztus szerető bátorítása hangzott ma is hozzánk, aki ma is 
a mi fő pásztorunk, gondviselőnk.  Ma is így szól rólunk: „Az én 
juhaim hallgatnak a hangomra, és én ismerem őket, ők pedig 
követnek engem” (Jn. 10,27) Miközben Rá figyeltünk, 
megállapítottuk, hogy Jézus a maga korában milyen megosztó 
személyiség volt. Egyesek csodálattal hallgatták, hálával 
dicsőítették jótetteiért. Mások meg akarták ölni, mert szerintük 
vallásos botránkozást, istenkáromlást végzett: Egyenlőnek mondja 
magát Istennel, vagyis ezzel „szidta” az egy igaz Istent? De mi van, 
ha mégis igaza van? Ki merné egynek mondani magát Istennel? 
Csak egy őrült, vagy egy becsapós gonosz ember, vagy aki tudja, 
hogy tényleg ez az igaz. Így olvasunk e témáról a Bibliában. Jézus 
mondja: „Én és az Atya egy vagyunk.” Ekkor újra köveket vittek 
oda a zsidók, hogy megkövezzék. Jézus megszólalt, és ezt mondta 
nekik: „Sok jó cselekedetet vittem véghez előttetek az én Atyám 
nevében: ezek közül melyik cselekedetem miatt köveztek meg 
engem?” A zsidók így feleltek neki: „Nem jó cselekedetért 
kövezünk meg téged, hanem káromlásért, és azért, hogy te ember 
létedre Istenné teszed magadat.”( Jn. 10,31-33)

Népes békésszentandrási csapatunk az ország leghosszabb 
szánkópályájának végén, a Veronika réten

Jézushoz való viszonyunk teljesen megváltoztatja az életünket. 
Fontos ma is, hogy kinek gondolod Őt, és hogyan viszonyulsz 
hozzá? Jézus nemcsak e földi létben, hanem az örökkévalóságban 
is jó kapcsolatban és boldogságban akar velünk lenni. De ehhez 
nekem, Neked el kell Őt fogadni, hinni kell benne. Dönteni kell, 

hova tartozol. Jézus ma is ígér és kérdez: Jézus ekkor ezt mondta 
neki: „Én vagyok a feltámadás és az élet, aki hisz énbennem, ha 
meghal is, él; és aki él, és hisz énbennem, az nem hal meg soha. 
Hiszed-e ezt?” (Jn. 11,25-26)
Ezekről az életünket meghatározó dolgokról hallgattunk bibliai 
tanítást, gondolkodtunk, imádkoztunk az áhítatokon. Ezeken túl 
pedig megéltük azt, amiért Jézus jött: A tolvaj (sátán) csak azért 
jön, hogy lopjon, öljön és pusztítson: én azért jöttem, hogy életük 
legyen, sőt bőségben éljenek.” (Jn. 10,10) Élveztük a Mátra  
minden örömét. Síeltünk, kirándultunk nappal, hemperegtünk a 
végtelen havas lejtőkön, „medve vadászatra” indultunk a sötétben 
este, hófödte játszótéren hangzott a fiatalok nevetése, hegyet 
másztunk, barátkoztunk.

Bibliai tanítás a református üdülő zarándok szállásán

Köszönjük még egyszer e szép élményt az Úrnak, és minden 
kedves támogatónknak. Bátorítson továbbra is minket és minden 
Olvasónkat e kis visszaemlékezés: 
Érdemes Jézusban hinni, Őt követni!

Dr. Dobos Ágoston
békésszentandrási ref. lelkész

Ökumenikus imahét 
Békésszentandráson

Istennek hála, az idén is együtt imádkozhattunk római katolikusok, 
reformátusok, evangélikusok az ökumenikus imahéten. Megható 
arra gondolni, hogy ebben az időszakban az egész világban a 
különböző keresztyén felekezetű emberek együtt csendesednek el 
Isten előtt. Megható arra is gondolni, hogy kétezer évvel ezelőtt 
maga Jézus Krisztus imádkozott értünk az Atyához, hogy egyek 
legyünk: „hogy mindnyájan egyek legyenek úgy, ahogyan te, 
Atyám, énbennem, és én tebenned, hogy ők is bennünk legyenek, 
hogy elhiggye a világ, hogy te küldtél el engem. Én azt a dicsőséget, 
amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogy mi 
egyek vagyunk” Jn. 17, 21-22)
Ez valósulhatott meg, illetve erősödött, gyógyult minden 
szétszakadozottságunk és különbségünk ellenére itt nálunk is 
januárban.
Hétfőn, 21-én én prédikálhattam a római katolikus templomban, 
utána pedig a református parókián kedden Szurovecz Vince 
főesperes, szerdán Lázár Zsolt evangélikus szarvasi esperes, 
csütörtökön Péntek Ágnes öcsödi református lelkésznő hirdette 
Isten Igéjét. Mindebben átélhettük a zsoltáros szavát, amit Lázár 
Zsolt  esperessel  együtt  énekeltünk, és hangszerrel kísértünk: „Ó,
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mily szép és mily gyönyörűséges, ha a testvérek egyetértésben 
élnek! Csak oda küld az ÚR áldást és életet mindenkor.”( Zsolt. 
133,1,3)
A hét fő témáját jól képviselték Ámós próféta szavai: „Áradjon a 
törvény, mint a víz, és az igazság, mint a bővizű patak!” (Ám. 5,24)
Szükséges, hogy miközben ünneplünk Isten előtt,  és 
istentiszteletet tartunk a templomokban, a hétköznapokban 
törekedjünk az igazságosságra magánéletünkben,  és 
világméretekben egyaránt. Az imahét ugyan véget ért, de a 
Krisztusban való egységet továbbra építenünk kell, az Isten 
tiszteletét a valóságban, igazságban, Szent Lélektől áthatotta 
továbbra is megélnünk kell naponta.
Az Isten Lélek, és akik imádják őt, azoknak lélekben és igazságban 
kell imádniuk.” (Jn. 4,24)

Dr. Dobos Ágoston békésszentandrási ref. lelkész

Lázár Zsolt evangélikus esperes és Dr. Dobos Ágoston együtt 
éneklik, játszák a 133. zsoltárt.

Osvát Erzsébet: Didergők

Brr, de fázom,
majd megfagyok.

Bárcsak sose 
lenne tél!

Dideregnek
kicsik-nagyok,

de valaki 
vígan él.

Ki lenne más:
a hósubás,

nagypocakos 
hóember.

Áll a hóban
jókedvűen,
két nevetős

szénszemmel.

Téli örömök a bölcsődében
Már nagyon vártuk, hogy végre havazzon! Eljött ez a nap is. A 
bölcsőde udvarát finom hópaplan borította be. Tízórai után minden 
kisgyermeket beöltöztettünk meleg ruhába, sálat, kesztyűt húztunk 
és a játszóudvar friss havát tapostuk. Mindenki nagyon élvezte a 
csizmája alatt ropogó havat. Megnéztük a tél elején kirakott 
madáretetőket. Amelyikben kevés volt az eleség, azt újra töltöttük. 
A kis csapat még hóemberépítésbe is belefogott és mindenki 
hozzáadott valamit. Szépen felöltöztettük és körbe táncoltuk az 
alkotásunkat. Kipirosodott arccal, élményekkel telve mentünk be 
az ebédhez készülődni. Később jött az enyhülés és napokon 
keresztül nézegettük hóemberünk átváltozását. Nagyon fontos, 
hogy télen is minél több időt tölthessenek a kisgyermekek a szabad 
levegőn. Az időjárásnak megfeleló ruházat, cipő, oxigéndús friss 
levegő, a mozgára ösztönző környezet, mind a gyermekek 
fejlődését segíti.
Napokkal később a csoportszobában a gyerekek együtt egy 
h a t a l m a s  k é p e t  k é s z í t e t t e k  a  h ó e m b e r ü n k r ő l .  A 
kisgyermeknevelők előrajzolták, bekenték ragasztóval és a 
kisgyermekek grízt szórtak rá. Így a kartonon behavazott és egy 
szép téli táj bukkant elő.
Ezúton szeretnénk megköszönni Szalai Gábor vállalkozónak, 
hogy a Tisztes Iparos címmel járó összeg egy részét felajánlotta 
bölcsődénknek, melyet játékkészletünk bővítésére használjuk fel.

Yetik Éva
bölcsőde vezető

Dr. Bodnár Beáta
egyéni ügyvéd

Szarvas Lehel u. 3-5. B. lph. I.em. 2.

Tel/fax:06-66-215-496  *  mobil: 20-338-4242

drbodnar@bodnarugyved.com

ügyvédi irodájában vállalja
Ingatlanok adás-vételének, bérletének közvetítését is.

Békésszentandrás, dr. Dunay u. felújított családi ház 10 M Ft
Békésszentandrás, Széchenyi u. 18. sz. alatti ingatlan 4 M Ft
Békésszentandrás, Harcsásgát u. építési telek 300.000,- Ft 
Békésszentandrás, Akácos u. Köröshöz közel családi ház 4 Mft
Békésszentandrás, Arany János utcában családi ház 5 M Ft
Békésszentandrás, Petőfi u. összközműves bekerített építési 

telek 800.000 Ft.
Szarvas, Malom u. sorházi lakás 100 m2, irányár 20 M Ft
Szarvas, Vajda Péter utcában polgári ház 13 M Ft
Szarvas, Zrínyi utcában dupla építési telek irányár 6 Mft
Halászlakon hétvégi telek irányár 600.000 Ft
Örménykút 20 AK 4424 m2 szántó 1M Ft
Cserkeszőlőn 608 négyzetméteres beépítetlen telek 

üdülőövezetben 1,3 M Ft
Békésszentandráson Köröshöz közel tanya 8 ha termőfölddel 

18 M Ft
Érdeklődni:

Dr. Bodnár Beáta ügyvéd
5540 Szarvas, Lehel u. 3-5. B. lph. I/2. * Tel: 20/3384242
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Ismét elkezdődött egy új év
Az újévi köszöntések, jókívánságok után kicsit komolyabb dologra 
emlékeztünk.
A II. világháború egyik legnagyobb magyar katasztrófája volt a 2. 
magyar hadsereg pusztulása a Don- kanyarban.
Egy csendes délelőtt az otthon lakói közül sokan összegyűltek egy 
kis beszélgetésre. Időseink számára nem csak egy dátum a 
történelem viharából.
Emlékeik, tapasztalataik tették személyessé ezt az időpontot. 
Szinte mindenkinek voltak történetei, mesélnivalója erről a 
szomorú eseményről.
Jól esett megbeszélni, átérezni a múlt egy pillanatát.
A hivatalos Doni megemlékezésen a Szentandrási Naplemente 
Alapítvány részéről képviseltettük magunkat az ünnepségen és 
mécsest gyújtottunk a hősök emlékére.

Somogyvári Gyula 1942-ben íródott versének részletével 
emlékezzünk erre a jeles eseményre.

„ Aludjatok, Ti áldott hőseink,
Pihenj Te néma hadsereg!
Ringasson békén a távoli rög,
S ne bántson könny, mely értetek pereg.

Apák, fiúk, szerelmes vőlegények,
Kik porladoztok mily sok éve már,
Kik elé dörgő ágyúszóval,
Véres mezőkön toppant a halál.

Aludjatok csak Don menti holtak,
Folyó mentén szunnyadó bakák,
Aludjatok ott messze idegenben,
Magyar testvéreink, fiúk és apák…

…Aludjatok, hát Isten katonái,
Aludjatok Ti boldog pihenők!
Ringasson szelíden, mint az álom,
Idegen földek, távoli temetők! „

Január 22-én a Magyar Kultúra Napját ünnepeltük. Délután a szülői 
háznál koszorúzással emlékeztünk Aszódi Imrére, falunk 
szülöttére, aki munkásságával örökre nyomott hagyott a kultúra 
világában.
Minden esztendőben újabbnál- újabb ötletekkel készülünk a TÉL-
FÉNY fotókiállításra. Most adott volt a téma. Intézményünk 
energetikai pályázata során az épület megújulását megörökítő 
fotókat állítottunk ki. „Magas Déva várát hogy fölépítenék” 

címmel készült el az alkotásunk. Igazán érdekesre és 
elgondolkodtatóra sikeredett.
Hihetetlen, hogy az akkori káoszból mára szép és rendezett- és ne 
felejtsük el - hogy melegebb „édes otthonunk” lett!

 Köszönjük mindenkinek a munkáját és segítségét!
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A Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 
szervezésében 2006. november 6-án megalakult a Szentandrási 
Dalkör, éneket, népdalt szerető, kedvelő asszonyokból. 
Korosztályt tekintve kezdetben vegyes volt, később a munkahelyi 
elfoglaltságok miatt a fiatalabb korosztály lemorzsolódott, majd 
újak jöttek és töltötték be helyüket. Jelenleg 14 fővel működik a 
dalkör, de sajnos a betegség, családi elfoglaltság miatt kevesebb 
létszámmal vagyunk jelen a fellépéseken.
Minden évben megemlékezünk a jeles napokról. Az eltelt 12 év sok 
fellépést foglal magába. Részt vettünk nagyközségünk 
ünnepségein, valamint a környékünkön lévő települések 
rendezvényein: Kondoros, Kardos, Csabacsűd, Szarvas, Öcsöd, 
Mesterszállás, Mezőberény. Jó kapcsolatot ápolunk sok civil 
szervezettel. Az Idősek Otthonaiban mindig derűt viszünk 
megjelenésünkkel, dalainkkal, igyekszünk szebbé tenni az idősek 
mindennapjait.
Minősítő versenyen is részt vettünk Orosházán, ahol bronz 
fokozatban részesítették a dalkört.
Az elmúlt két évben a helyi református templomban szerepeltünk a 
nyá r i  hangver senyen .  Az  e l ső  évben  a  kecskemét i 
kamarazenekarral, tavaly pedig a fóti kamarakórussal és a helyi 
általános iskola énekkarával énekeltünk együtt és külön-külön is.
Saját egyesületünk rendezvényein mindig fellépünk, ezzel is 
színvonalasabbá téve a programot. Fellépő ruháinkat az 
egyesületünk pályázati forrásból, saját bevételből, adományokból 
próbálja biztosítani.

Köszönetet mond a dalkör Oláh Géza elnök úrnak, ifj. Barna Antal 
és Rusz Mihály képviselő uraknak a 2018. évben felajánlott 
jelentősebb összegért, amit felajánlottak a fellépő ruháink 
költségeire, mert azok igen komoly anyagi értéket képviselnek és 
komoly idő- és költségigényes a beszerzésük.

A farsangi rendezvény bevételéből is a fellépő ruhák költségeit 
rendezzük.
Továbbá szívesen fogadunk mindennemű támogatást, amit 
énekeinkkel, fellépéseinkkel meg is hálálunk.
Bízunk benne, hogy a júliusi kishegyesi találkozón már az új 
ruhánkban fogunk bemutatkozni.
Oláh Gézáné Erzsike Tóth Mihályné
a dalkör vezetője szervező

Kedves Ünnepeltek,
Kedves Hölgyek!

A tavasz, mint a szépség és újjászületés ünnepe évről-évre felderít, 
és egyben el is gondolkoztat bennünket. Nem csoda, hiszen a 
teremtéstől elindulva az emberi kultúra, az emberi kiteljesedés 
mindig a szebb, a jobb elérésének vágyáról szólt. Közösségi 
lényként mindez embertársak nélkül elképzelhetetlen. Sokféle 
közösség született és dőlt már romjaiba az évezredek alatt, de 
egyedül csak a férfi és nő közössége áll örök mérceként, örök 
értékként, dacolva a múló idővel. Számunkra, férfiak számára tehát 
a társat éppúgy, mint a szépséget csakis Önök, hölgyek testesíthetik 
meg. A fogalomnak: ember, csak mindkét nem teljességében 
adhatunk valódi értelmet, hiszen Önök nélkül létünk, munkánk, 
küzdelmeink nem csak céltalanok, de értelmetlenek is lennének.
„A nő a természetnek egyetlen lénye, aki érzésünket érzéssel 
viszonozza, és akit boldoggá tesz az a boldogság, amellyel 
bennünket megajándékoz.”- emlékeztet bennünket Denis Diderot 
enciklopédista, a felvilágosodás egyik vezéralakja. Magam is úgy 
vélem, hogy nőnek lenni minden bizonnyal az egyik 
legtitokzatosabb, mégis legszebb formája az életnek. A szeretet és 
az új élet lehetőségének őrzése minden hölgyet egyedi, 
nélkülözhetetlen és megismételhetetlen csodává tesz egy 
kitüntetett férfi, majd egy család, végül egy egész közösség 
számára is. Csodává, amely mind a hétköznapok rohanásában, 
mind az ünnepek meghittségében meleget, biztonságot és erőt hoz 
életünkbe. A szép és a jó csakis Önök által lehet hát tartós része 
életünknek, melyért soha nem múló hálával mondok ezúton is 
köszönetet. Az ezer és ezer jókívánság mellett szeretném hát, ha 
éreznék csodálatunkat és hálánkat!
Szeretettel köszöntöm mindannyiukat!

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Folytatódtak az 
adócsökkentések a 2019-es 

évben is
Magyarország 2017-ben elnyerte az Európai Unióban a 
legnagyobb adócsökkentő címet. Az adócsökkentési politikáját a 
kormány folytatja 2019-ben is.
Többek között folytatódik a gyermekes családok támogatásainak 
kibővítése, januártól havi 40 ezer forint lett a kétgyermekesek 
családi adókedvezménye. 
Míg 2010-ben mindösszesen 12 milliárd forintot fordított az állam 
családi adókedvezményre, és a nagycsaládosoknak járt csupán 
néhány ezer forintos havi adóenyhítés, addig az idén a 
Pénzügyminisztérium számításai szerint 360 milliárd forint marad 
a legálisan dolgozó és gyermeket nevelő szülőknél a családi 
adókedvezménynek köszönhetően.
Emellett az UHT és az ESL tej áfája 5 %-ra csökkent. Az öregségi 
nyugdíj mellett dolgozók jövedelme után 2019-ben már csak a 15 
% személyi jövedelemadót kell fizetni. A legkisebb vállalkozások 
áfa alóli mentessége 8 millió forintról 12 millió forintra nőtt január 
1-jétől, emellett megszabadulnak az áfa-bevallás kitöltésének 
kötelezettsége alól is. Az adóhivatal százezer egyéni vállalkozónak 
elkészíti a bevallási tervezetet.
Emellett 20 ezer forintig pedig minden lakossági átutalás mentesül 
a pénzügyi tranzakciós illeték alól.
Az adminisztráció egyszerűsítésének jegyében öt adófajta szűnik 
meg. A magánszemélyek egyes jövedelmeit terhelő 75 %-os 
különadón kívül megszűnik a hitelintézeti különadó és a kulturális 
adó is. A baleseti adó a biztosítási adóba, és az egészségügyi 
hozzájárulás (eho) pedig a szociális hozzájárulási adóba olvad.

Dankó Béla
országgyűlési képviselő

Sajtóközlemény

A Szentandrási Dalkör bemutatása
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A Békéssy János Helytörténeti és 
Hagyományőrző Egyesület hírei

A doni üzenet: Tiszteld az ember méltóságát!

A magyar hadtörténet egyik legtöbb véráldozatot követelő 
eseményére, a Don-kanyarban történt tragédiára emlékeztek január 
11-én, Békésszentandráson. A 76 évvel ezelőtt történtek 
előzményeit Benedek Erika, a Békéssy János Hagyományőrző 
Helytörténeti Egyesület titkára idézte fel a Polgármesteri 
Hivatalban megjelent emlékezők számára.
Rámutatott, a 2. magyar hadsereg megalakulását a német 
hadvezetés Moszkvánál elszenvedett csúfos veresége idézte elő. 
Tagjait az egész ország területéről hívták be, de a katonailag 
leghasznosabb emberanyaghoz nem nyúltak, mert őket a 
világháború utáni időkre akarták átmenteni. 1942 áprilisában a 
hadsereg megszervezése befejeződött. Megkezdődött a csapatok 
kiszállítása a hadműveletek helyszínére. Érdekesség, hogy 822 
száztíz tengelyes vasúti szerelvény bonyolította a hadosztályok 
szállítását.
Július végére mindhárom hadtest megérkezett a Don vidékére, a 2. 
magyar hadsereg létszáma meghaladta a kétszázezer főt. A 
magyarok hadosztályait két gyalogezred alkotta, míg a németek és 
az oroszok hadosztályai is háromezreddel rendelkeztek. A 
történészek, kutatók a német hadvezetés egyik nagy baklövésének 
tekintik, hogy a magyar könnyűhadosztályokat olyan feladatokkal 
bízta meg, ami a teljes értékű és jobban felszerelt hadosztályoknak 
is komoly megpróbáltatást jelentett volna.
A té l  közeledtével  a  szovje t  csapatok helyzete  –  a 
szövetségeseknek köszönhetően – lényegesen javult, a 
magyaroknak pedig mindenért meg kellett küzdeniük. A lovak 
egyre nehezebben viselték az időjárás viszontagságait, és az 
élelmezéssel is gondok adódtak. Decemberre a fronton több száz 
kilométeres rés keletkezett, amelyen keresztül folyamatosan 
özönlöttek a friss szovjet hadosztályok. Gyorsan felismerték a 
velük szembenálló, soknemzetiségű haderő gyengeségét, és január 
12-én a magyar frontszakaszon offenzívát indítottak. A 2. magyar 
hadsereg néhány nap alatt összeomlott, mintegy 120 ezren életüket 
veszítették.
– A Don-kanyar nekünk, magyaroknak nem csak a veszteségről 
szól, hanem másról is. A hősök helytállásáról a kilátástalanságban. 
A kitartásukról a sokszoros túlerővel szemben. Az emberekről, 
akik helyt álltak embertelen körülmények között is. Emberekről, 
akik hűségesek voltak a küldetésükhöz, az esküjükhöz. S hogy mit 
üzen még ez a tragikus nap a 21. században élőknek? Doni üzenet 

ez is: tiszteld az ember méltóságát! – foglalta össze a történelem 
szívszorító momentumának mondanivalóját.
Hévízi Róbert, az egyesület elnöke kiegészítésként elmondta, 
Békésszentandrás két doni hős nevét is őrzi. Amikor Bíró János és 
Molnár János halálhíre eljutott a településre, Lóránt Gyula 
katolikus iskolaigazgató javaslatára felvésték nevüket a már 
meglévő Hősök szobrára. Így történhetett, hogy nevük kétszer is 
szerepel az emlékművön: egyrészről doni áldozatokként, másfelől 
a II. világháborúban elesettek névsorában.
A megemlékezés végén az önkormányzat, az intézmények és civil 
képviselői koszorúkat helyeztek el a szobornál, majd 
mécsesgyújtással tisztelegtek az elődök tettei előtt.

newjsag.hu – Hegedűs Éva
(Fotó: Hegedűs Éva)

,,Nem volt tollunk, se könyvünk,
hír s levél nem ért el,
beértük a csajkával
s egy szalmazsák felével,
besúgók és hajcsárok
közt éltünk; rúgtak, vertek,
éheztünk s dideregtünk
a meszesgödör mellett,
heti hétnapos munka
és reménytelen holnap -
összenéztünk s azt mondtuk:
te is élőhalott vagy.
És mégis - mi tartotta
legtöbbünkben a lelket?
Akkor még csak sejtettem,
most tudom, mit feleljek.”

(Faludy György: Búcsú Recsktől - részlet)

MEGHÍVÓ
A Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

tisztelettel meghívja Békésszentandrás lakosságát

2019. február 25-én (hétfő) 16.30 órára

a Kommunizmus Áldozatainak 
Emléknapja

alkalmából rendezett megemlékezésre.

Helye: Polgármesteri Hivatal

Tisztelegjünk együtt az áldozatok emléke előtt!
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A ma 91 éves Bici néni 
tegnap játszotta le

15000. szimultánját
Vitéz Sinka Brigitta ma 91 éves. 15 játék kellett ahhoz, hogy 15000. 
játékát is dokumentálhassa füzetébe. A szervezők, élükön Hévizi 
Róberttel 19 táblát állítottak fel a Körös Művelődési Ház 
rendezvénytermében, és ugyanennyi számozott papírt helyeztek el 
egy kosárba 14986-tól kezdődően.
Tizenhatan gondolták úgy, szeretnének részt venni ezen az 
emlékezetes eseményen, és játékukkal hozzásegítik a sakkmestert, 
hogy beteljesüljön álma. Ennyien elegen is lettek volna a 
rekordhoz, de a szervezők az igazságosság jegyében számhúzással 
szerették volna eldönteni kinek a nevéhez fűződjön a 15000, ám az 
a cetli nem került elő az első 16 húzás során. Ekkor először a 
jegyzőt, dr. Strassburger Gyöngyit szólították, de az még mindig a 
kosárban maradt. Sinka Imre polgármester sem kerülhette el a 
sorát, neki is választania kellett, de kiderült, hogy az utolsó lesz a 
nevezetes jubileumot jelentő papírdarab. Már a média képviselői 
között keresték a bátor jelentkezőt, aki vállalja a megmérettetéssel 
járó megtiszteltetést, de végül némi unszolásra egy bátor szülő, 
Korbely György mentette meg a helyzetet, és választotta a 15000-
est.
A délelőtt folyamán végül két körben 27 partit játszottak, ebből 
vitéz Sinka Brigitta 12 megnyert, 11 döntetlennel végződött, és 
mindössze 4 végződött a vereségével.
A sakkmester a mérkőzések előtt interjút adott a Körös TV 
riporterének, Bakulya Annának. Hosszan mesélt életéről és a 
sakkhoz fűződő viszonyáról, de egy interjú sem lehet vele elég 
hosszú, hiszen 91 éve bőséges alapot szolgáltatna egy 
teleregényhez is, de talán a legjobban az a mondat ragadta meg a 
fülemet, mikor elmondta, hogy amikor babázhatott volna, ő akkor 
is sakkozott.
Bici néni egy sakktáblát formázó tortát kapott születésnapjára. A 
tetejére levő sakkfigurák állása egy cukrászcsavart rejtett, amit 
Hévizi Róbert úgy ajánlott figyelmébe, hogy a sakkmester feladata 
a helyzet feloldása lesz, amihez valószínűleg az egyetlen eszközt a 
meleg vízbe tett kés jelentette.
Nem marad más hátra, mint boldog szülinapot kívánni Bici 
néninek, és új célt javasolni: irány a 20000!
2019.január 28.

Babák Zoltán-newjsag.hu

Sinka Brigitta és a 15.000. játékos, Korbely György

Szalai Gábort 
választották a Tisztes 

Iparos kitüntető címre
29. alkalommal rendezték meg a Vállalkozók Bálját 
Békésszentandráson. Az alkalomból a Körös Művelődési ház 
nagyterme megtelt. Elsőként Hévizi Róbert, az Ipartestület 
Felügyelőbizottságának elnöke köszönte meg, hogy ilyen sokan 
elfogadták a meghívást.
– Az ipartestület a település legrégebbi civil szervezete, 1874-ben 
alakult a jogelőd, az első Ipartestület, ami sok változáson ment 
keresztül. A legutóbbi az 1990-es újraszervezés volt, amikor 
felvetődött az a gondolat, hogy azokat a hagyományokat, amik 
jellemzőek voltak az Ipartestületre, azt az érdekképviseleten túl 
mindenképp folytatni szeretné a szervezet, így ezt a bált is – 
jelentette ki Hévizi Róbert.
A beszélgetések során előkerült, hogy az iparos, vállalkozó 
fogalma az évek során mindig változott. Valamikor azért hívták 
iparosoknak, Ipartestületnek, mert ide tömörültek a kézműves 
foglalkozással bíró emberek, az italmérők, kereskedők, és a 
rőfösök, szatócsok, terménykereskedők, vaskereskedők és 
hasonló engedéllyel rendelkezők. Ma is használjuk ezt a kifejezést, 
hogy kiváltották az ipart, azaz oklevéllel, igazolvánnyal 
rendelkeztek, és ez a szervezet tömörítette őket, emlékezett vissza. 
Ha az változott, hogy, hogy ma már nem iparosoknak, hanem 
vállalkozóknak nevezik a tagokat, a hagyomány maradt.
Sinka Imre polgármester még a büfében állt sorban, amikor 
felkérték a köszöntőre, de a mikrofon mögé érve kifejezte 
tiszteletét Békésszentandrás iparosai, vállalkozói felé “azért a 
nagyon komoly tevékenységért, amit évről évre végrehajtanak, 
amivel a vállukon tartják a községet, hiszen adóforintjaik nagyon 
komoly erőt jelentenek”.
Tisztes Iparos kitüntetésben Szalai Gábort részesítette a testület. 
Laudác ió jában  e lhangzo t t ,  hogy  1967-ben  végze t t 
autószerelőként, 1968-tól a Zalka Máté MgTSz.-ben helyezkedett 
el. Itt dolgozott 1992-ig, amikor autószerelő mestervizsgát tett, és 
1993-tól főállású autószerelőként tevékenykedik. 1994-től az 
Ipartestület tagja. Az egyre modernebb technikával neki is lépést 
kellett tartania. Választott hivatását mind a mai napig, immár 
nyugdíjasként is folytatja.
Kitüntető díját számára Sinka Imre és Bobvos János, az 
Ipartestület elnöke adta át. Szalai Gábor a címmel járó pénzdíját 
azonnal felajánlotta az óvoda és a bölcsőde támogatására.
A díjátadó után Lénárt Zoltán a kalapjába nyúlt, és a belépőjegyek 
közül kisorsolta azt a csomagot, amit a 0063-as belépő váltója 
vehetett át. A csomag némi hangulatalapozó italt tartalmazott.
A vacsora előtt a Vértessy Táncsport Egyesület táncosainak 
műsorát láthatta a közönség.

www.newjsag.hu – Babák Zoltán
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ÖNKORMÁNYZATI  HÍREK

M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének soron következő nyilvános ülését összehívom, az 
ülésre a Képviselő-testület nevében tisztelettel meghívom.

Az ülés helye: Községháza nagytanácskozó terme
Az ülés ideje: 2019. március 4. (hétfő) 16:00 óra
Napirend előtt: Tájékoztató a Képviselő-testület lejárt határidejű 

határozatainak végrehajtásáról, valamint a két 
ülés között tett fontosabb intézkedésekről

Az ülés napirendi pontjai a következők:

1. A Szociális, Jogi és Ügyrendi Bizottság beszámolója az 
átruházott hatáskörben végzett munkáról

 Előadó: Rusz Mihály bizottsági elnök

2. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat Képviselő-
testületének …../2019.(……) önkormányzati rendelete a 
2019. évi költségvetéséről –          II. forduló

 Előadó: Sinka Imre polgármester
 Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

3. Beszámoló a 2018.évi helyi adó bevételekről
 Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
 Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

4. P é n z ü g y i  é s  s z a k m a i  b e s z á m o l ó  a  2 0 1 8 .  é v i 
közfoglalkoztatásról és a 2019. évi közfoglalkoztatási tervek

 Előadó: Tóth András intézményvezető
 Vé leményez i :  Pénzügy i  é s  Tur i sz t ika i  B izo t t ság 

Településfejlesztési, Településüzemeltetési 
és Mezőgazdasági Bizottság

5. Beszámoló a Körös Művelődési Ház és Könyvtár 2018. évi 
munkájáról

 Előadó: Benedek Erika igazgató
 Véleményezi: Művelődési, Sport és Környezetvédelmi 

Bizottság

6. A Szentandrási Híradó Szerkesztőbizottságának 
beszámolója a 2018. évi munkájáról

 Előadó: Benedek Erika felelős szerkesztő
 Véleményezi: Művelődési, Sport és Környezetvédelmi 

Bizottság

7. Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzat 2019. évi 
Közbeszerzési Tervének elfogadása

 Előadó: dr. Strassburger Gyöngyi jegyző
 Véleményezi: Pénzügyi és Turisztikai Bizottság

8. Bejelentések
Sinka Imre

polgármester

M E G H Í V Ó

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzatának Képviselő-
testülete értesíti a lakosságot, hogy

2019. március 4. napján (hétfő) 15:50 órai kezdettel

KÖZMEGHALLGATÁST tart.

Helye: Községháza nagytanácskozó terme
Témái: 1. Az Önkormányzat 2019. évi költségvetési rendelet-

tervezete
 2. Magyar Falu Program pályázati lehetőségei

Tisztelettel várjuk a lakosságot!

Tisztelettel:
Sinka Imre

polgármester

Szépkorú köszöntése

Békésszentandrás Nagyközség Önkormányzata nevében Sinka 
Imre polgármester úr és Dr. Strassburger Gyöngyi jegyző asszony 
köszöntötte otthonában Filák Marika nénit, aki 2019. január 20-án 
töltötte be 90. életévét, gyarapítva Békésszentandráson a 
szépkorúak táborát.
Polgármester úr átadta Magyarország Kormánya által megküldött 
emléklapot, melyet Orbán Viktor Magyarország miniszterelnöke 
írt alá személyesen, valamint településünk ajándékát, kifejezve 
társadalmunk, az Állam és nagyközségünk tiszteletét az ünnepelt 
szép kora előtt. 
Isten éltesse még nagyon sokáig Marika nénit szeretetben, 
boldogságban, egészségben!

Következő lapzárta:
2019. március 4. (hétfő)

Cikkeiket interneten is elküldhetik:

konyvtar@bekesszentandras.hu
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A Körös Művelődési Ház és Könyvtár hírei

Horgolt húsvét
Szeretettel várjuk az érdeklődőket, akik szívesen horgolnának 

húsvéti díszeket. Töltsünk el néhány közös órát a húsvétra 
hangolódva. Díszítsük asztalainkat saját készítésű horgolt 

tojásokkal, kosárkákkal.

A foglalkozások ideje:
2019. március 8., 22., 29., 

április 5.,
péntekenként 15-17 óráig.

Helyszín:
Körös Művelődési Ház és 

Könyvtár szépirodalmi terme

A részvétel díjtalan.

Jelentkezni a könyvtár 
telefonszámán lehet: 66/218-660

Maximális részvétel: 10 fő

A Könyvtár nyitva tartása:
Hétfőtől péntekig: 8.00 - 16.00 óráig

Szombaton: 10.00 - 12.00 óráig (iskolai időben)

Címünk:
Békésszentandrás, István király u. 16.

Telefon/fax: 66/218-660
e-mail: konyvtar@bekesszentandras.hu

Farsangoltunk

Jó hangulatban telt a február 9-én megrendezett farsangi 
játszóházunk. Készült mindenféle álarc, szemüveg, kalap, 
hűtőmágnes, ajtódísz, gipszfigurák. A finom fánk és a karneváli 
zene igazi farsangi hangulatot idézett. Köszönjük Komár Ellának 
az arcfestést, Babák Bélának és feleségének, Arankának a finom 
fánkot, a különböző papírokat a Perga-Duó Bt-nek. Bízunk benne, 
mindenki jól érezte magát és következő játszóházunkon is szívesen 
látjuk a kicsiket, nagyokat.
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Táncos sikerek
Február első hétvégéjén rendezték meg Budapesten a MOM 
sportcsarnokban a Táncsport Magyar Bajnokság Standard és Latin 
versenyét.
Ahol Balázs Dominik - Kondacs Jázmin Bíborka Junior II. 
korcsoportban Standard táncokból Magyar Bajnoki 3. helyezést 
érték el! Ezzel betáncolták magukat ismét a Magyar Válogatott 
keretbe. 
Egy kis felkonferálás: Erre készülnek a táncosok egész évben, hogy 
aztán itt megmutathassák mire is képesek. Rengeteg munka van 
mindenki mögött. Sok edzéssel, gyakorlással töltött órák, napok, 
hetek. Ezek a gyerekek lemondanak számtalan pihenős - lazulós - 
szórakozós programról, hogy délutánonként eljussanak az 
edzésekre, és legtöbbször hétvégéken is keményen edzenek, 
gyakorolnak, hogy minél jobb táncos válhassék belőlük.
De nem csak a fizikai felkészülés számít, hanem az is, hogy belül 
mennyire elszánt, mennyi hittel, kitartással, céltudatossággal, a 
tánc iránti szeretettel és alázatossággal vértezik fel magukat. Mert 
ezeknek a tulajdonságoknak és a fizikai munkának az ötvözetéből 
születik meg az ő TÁNCUK.
Amit el tudsz képzelni, arra képes vagy! Aki el tudja magáról hinni, 
hogy egyre jobb tud lenni, az egyre jobbá válik.
A mai napon ismét dobogóra állhattak a gyerekek. A cél, az álom a 
harmadik hely volt. És ez megvalósulhatott ma.
Junior II.-es korosztályban ma standard táncokból megszerezték a 
3. helyet!
Szívből gratulálok nektek!

K É Z I L A B D A 
Gólzápor és papírforma eredmény a 

korai nyitányon

Szeghalom kérésére szokatlanul korai időben játszottuk első 
tavaszi visszavágó mérkőzésünket a listavezető Szeghalom ellen.
Az eddigi találkozóknak a mérlege is a jelenlegi éllovas Szeghalom 
fölényét  sugal l ta .  Már az első játékrészben komoly 
erődemonstrációt mutattak be az igen hosszú kispaddal bíró 
vendégek. Főként könnyű leindítás gólokat szereztek, melyekre 
nem volt igazi ellenszerünk. Mi a nehezebb utat választva felállt fal 
ellen tudtunk eredményesek lenni és a megszokottnál sokkal több 
alkalommal betalálni. Ilyen gólerővel más csapat ellen akár 
ponto(ka)t is érdemeltünk volna, de a volt NB-s játékosok ellen ez 
kevésnek bizonyult. Sajnos a játékvezetés is indokolatlanul a 
vendégeket támogatta. Békésszentandrás – Szeghalom 30:44 
(13:24).
Az elmaradt őszi fordulók sem lesznek könnyű folytatás Orosháza 
majd Mezőberény ellen, melyeket még februárban pótolnunk kell. 
A bajnokság papírforma szerint márciusban kezdődik, igen sok 
mérkőzés vár ránk, de a végleges sorsolás még nem áll 
rendelkezésre. Bízunk a hasonlóan gólerős folytatásban, és a 
szurkolóink pozitív támogatásában.

- a-

1%
Magyar Katolikus Egyház  0011
Magyarországi Református Egyház  0066
Békéssy János Helytörténeti és Hagyományőrző Egyesület

 18382220-1-04
Békésszentandrás Nebulóiért Alapítvány 18395552-1-04
Békésszentandrási Kézművesek Egyesülete 18388934-1-04
Békésszentandrási Kulturális Fejlődéséért Alapítvány

 19059473-1-04
Gyermekeink Jövője Alapítvány 19057835-1-04
Hunyadi Mátyás Kajak-Kenu és Szabadidő Sport Club

 18382983-1-04
Hunyadi Mátyás Sportegyesület 19976550-1-04
Mozgáskorlátozottak Békésszentandrási Egyesülete 18386042-1-04
Nyugdíjasok Szociális és Kulturális Közhasznú Egyesülete

 18370339-1-04
Békésszentandrási Vértessy Tánc-Sport Egyesület 18384600-1-04
Békésszentandrási Kézilabda Club 18383647-1-04
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Születések

2019. január 1-jén Juhász Bálint és Molnár Veronika szülőknek 
BÁLINT, január 12-én Pekár Tamás és Neczpál Klaudia 
szülőknek DÁVID TAMÁS, január 23-án Balog Gábor és Győri 
Anikó szülőknek MARTIN utónevű gyermeke született.

Elhalálozás

Kiss Istvánné ln.: Szabó Veronika /1926/ 2018. január 2.,
Bende János  /1943/ 2018. január 2.,
Prjevara András István /1949/ 2018. január 15.,
Farkas Sándorné ln.: Kunstár Erzsébet /1947/ 2018. január 20.,
Török László /1965/ 2018. január 26.,
Szatmári Mária /1958/ 2018. január 29.,
Csikós Lajos György /1928/ 2018. január 30.

Temetkezési szolgáltatás

KORR-NIX Kereskedelmi és Szolgáltató Bt.
5561 Békésszentandrás, Fő u. 53.

Telefon: 66/218-230

Temetés – hamvasztás – szállítás.
Éjjel – nappali ügyelet

Budavári Zoltán
temetkezési ügyintéző Mobil: 06-30/974-9031

Csikós György búcsúztatása

A kajak kenu klub nevében mély fájdalommal búcsúzunk Gyuri 
bácsitól, a kiváló pedagógustól, egyesületünk alapító tagjától, 
tiszteletbeli elnökétől.
Szeptemberben meg ünnepelhettük a 90. születésnapját együtt a 
családdal, a szeretteivel és a kajakosokkal, Akkor nagyon boldog 
volt, hogy megélhette ezt a szép kort és azt, hogy milyen sokan 
köszöntötték Őt.
Az utóbbi időkben sajnos már adódtak kisebb, nagyobb gondok az 
egészségével, de az erős sportos szervezete mindig legyőzte a 
betegségeket. Január 30-án este azonban a szíve felmondta a 
szolgálatot és csendesen elment örökre.
 Gyuri bácsi élete és munkássága példakép mindenki számára, 
hiszen úgy élt és alkotott, hogy tevékenységével mindig a 
közösséget szolgálta. Fiatal pedagógusként került községünkbe, és 
hamar felismerte, hogy ezen a Körös szakaszon sportolni, 
kajakozni kell és ezért érdemes tenni valamit. A gyerekek 
segítségével elkezdték építeni a legendás „Árpád-vezér” hetes 
kenut. Csepelről roncskajakokat szereztek, amiket kijavítottak és 
1961-ben így indult el Békésszentandráson a kajakos élet. Ezt mi 
köszönjük és ezért mi örökre hálásak vagyunk.
Búcsúzunk és emlékezzünk Gyuri bácsira.   
Emlékezzünk a kezdetekre, a hangulatos a szarvasiakkal közös 
edzőtáborokra a Kiserdőben, a közös tábortüzekre, a versenyek 
hangulatára, az együtt töltött időre. Gyuri bácsi mindig tanított 
valamire bennünket.
Élmény volt hallgatni útmutatásait, nemcsak a sport, de az élet más 
területein is érdemes volt megfogadni a tanácsait.
Alkotó ember volt egész életében mindig tevékenykedett. Hajókat 
tervezett és meg is építette. Nagyon szeretett a fával dolgozni, és 
érzéke volt művészi intarziákat is készíteni. Kajaklapátokat 
gyártott, mindig újított valamit, a törött lapátokat kijavította. 
Könyveket irt. A nádszálak hajladoznak, Vándorbot - sokak 
kedvenc olvasmánya volt.
Nagyon érdekelte a csillagászat is. Tudományos értekezést írt az ár-
apály jelenségről. Rendkívül művelt ember volt, minden érdekelte 
és ezt igyekezett átadni másoknak is.
Gyuri bácsi minden nap sportolt és ezért volt sokáig egészséges. 
Telente Ő volt az első, aki a Kőrös befagyott jegén megjelent 
korcsolyázni, nyáron pedig a saját maga által tervezett csónakjában 
szinte minden nap evezett. Még tavaly is elevezett a csónakházig.
Gyuri bácsi! Köszönünk mindent, amit értünk tett, hogy elindított 
bennünket ezen az úton. Köszönjük azt a sok-sok szeretetet, amit 
kaptunk Gyuri bácsitól, a tanácsokat, amit érdemes volt 
megfogadni. Ígérjük, hogy amit elkezdett, azt tovább folytatjuk.
A kajak-kenu klub és a magam nevében őszinte részvétünket 
fejezzük ki a családnak, Éva néninek.
Emlékét örökre megőrizzük! Gyuri bácsi! Isten vele! Nyugodjon 
békében!                                                                        Fabó István

Köszönjük mindazoknak az együttérzését, akik részt vettek

Csikós György

búcsúztatóján virágokkal, koszorúkkal kifejezve férjem -- 
édesapánk iránti szeretetüket, megbecsülésüket!

A gyászoló család

„Erdő mellett estvéledtem,
Subám fejem alá tettem.
Összetettem két kezemet,
Úgy kértem jó istenemet:

Én Istenem, adjál szállást, 
Már meguntam a járkálást,
A járkálást, a bujdosást, 
Az idegen földön lakást.

Adjon Isten jó éjszakát, 
Küldje hozzám szent angyalát, 
Bátorítsa szívünk álmát, 
Adjon Isten jó éjszakát.”
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Magyar Kultúra Napja

Január 22-én igazi téli időben Sinka Imre, polgármester nyitotta meg a Kultúra Napi ünnepséget. Hangsúlyozta, hogy nemcsak 
ezen a napon, hanem az év minden napján őrizni és ápolni kell a kultúrát. Majd koszorút helyeztek el dr. Aszódi Imre 
szülőházánál, ezzel emlékezve a Kultúra Lovagjára.

Majd a Villa Martini Trió zenés, verses műsora zárta az estét. Tóth Marianna, Varga Edit és Turcsányi Lajos készülő ötödik, a 
„Mennyei oltalom” című színdarabjukból hangzottak el dalok, amelyek nagyon meghatották és kíváncsivá tették a jelenlévőket.

Az ünnepség a könyvtár galériájában folytatódott, ahol Hévizi Róbert, a Művelődési Bizottság elnöke nyitotta meg a Tél-Fény 
fotókiállítást immár hetedik alkalommal. A képviselő úr visszatekintett a kiállítás kezdeteire és töretlen jelenlétére, fontosságára. 
A harmadik évezred első eseménye volt ez a tárlat, amely most 19. alkalommal látható. Köszönet a fotósoknak a gyönyörű 
felvételekért! A kiállítás február 28-ig látogatható!


